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MÀU S?C NHÀ V?N
tr?c ti?p bán v?nh vi?n màu

Màu s?c r?c r? cho m?t k?t qu? sáng t?o.
Màu s?c nhà v?n là m?t màu s?c tr?c ti?p bán kiên c? ?ã s?n sàng ?? s? d?ng mà không
???c tr?n v?i các ch?t khác. Áp d?ng tr?c ti?p lên t?y tr?ng tóc, tóc ???c ?ánh d?u và ánh
sáng s?i (9 ho?c nhi?u h?n rõ ràng giai ?i?u, t? nhiên ho?c nhu?m màu) cho vi?c t?o các
hi?u ?ng ??c bi?t màu s?c. Phòng Không t?y tr?ng tóc (t? nhiên ho?c nhu?m tóc vàng, c?
hai v?i 9 ho?c nh? h?n) cho m?t k?t qu? kéo dài lâu h?n, b?n nên s? d?ng các s?c t? tinh
khi?t mà không c?n pha loãng v?i màu tr?ng. Nh?ng s?c thái có th? ???c s? d?ng
singularly ho?c tr?n l?n gi?a chúng không gi?i h?n ??n s? sáng t?o c?a các th? làm tóc cho
m?t dãy vô h?n các màu s?c và h?n h?p ??m và sôi ??ng. ?? có ???c làm m? màu s?c
ho?c tông màu pastel ch? ??n gi?n là s? d?ng m?t trong nh?ng s?c thái k?t h?p v?i màu
tr?ng nh? diluter. Xây d?ng c?a các nhà v?n màu bao g?m micro-, b?t màu cho s?n nhu?m
màu v?nh vi?n. Có th? fixate trên l?p b? m?t c?a tóc, các phân t? ???c g?i gi?a l?p bi?u bì
và l?p trên b? m?t c?a v? não. ???c g?i là "tr?c ti?p" b?i vì, cho vi?c th?c hi?n c?a h?,
không tham gia vào quá trình oxy hóa (không có tr??c khi tr?n v?i oxy hóa các ??i lý nh?
?? nhu?m c? ?i?n),
nh?ng ch? ??n gi?n là tuân theo t?c ?? màn tr?p. T? m?t ?i?m k? thu?t c?a xem và t??ng
??i colorimetric là lý t??ng ?? cung c?p cho tóc m?t ph?n x? t? nhiên và c??ng ?? cao.
màu: màu s?c r?c r? th?i trang: xanh 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green và tr?ng
truy?n thông 1.
ph??ng pháp s? d?ng: tóc c? b?n: pre-9 m?c ho?c t?y tr?ng t?y tr?ng nh?. ?ng d?ng: trên
mái tóc ?m ??t. Th?i gian ph?i sáng: 20 phút. R?a s?ch mà không s? d?ng d?u g?i ??u
ho?c ?i?u hòa nhi?t ??.
CÁC ?NG D?NG TR?C TI?P C?A M?I MÀU
Áp d?ng m?i ng??i m?t cách riêng bi?t, mà không c?n pha tr?n chúng l?i v?i nhau.
CÁC ?NG D?NG TR?C TI?P C?A NHI?U MÀU S?C
Màu s?c có th? ???c tr?n l?n trong s? h? mà không có h?n ch? d?a trên s? sáng t?o và
c?m h?ng c?a các th? làm tóc.
B?n có th? th?m chí ki?m tra b?ng m?t t?c ?? màn tr?p.
Ví d? v? màu s?c có s?n: xanh ??m: tr?n b?ng li?u l??ng c?a màu xanh và màu tím (1:1)
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H?N H?P PH?N
Màu s?c có s?n:
-Ánh sáng màu xanh: k?t h?p m?t li?u l??ng c?a màu xanh v?i các li?u l??ng ?ôi tr?ng
(1:2);
-Ánh sáng màu xanh lá cây: k?t h?p m?t li?u l??ng c?a thiên nhiên v?i li?u 5 tr?ng (1:5);
-Màu h?ng: k?t h?p m?t li?u l??ng c?a màu h?ng nóng v?i m?t li?u l??ng c?a màu tr?ng
(1:1);
-Màu tím: tr?n m?t li?u l??ng c?a màu tím v?i li?u 5 tr?ng (1:5).
Phòng Không t?y tr?ng tóc (t? nhiên ho?c nhu?m tóc vàng, c? hai v?i 9 ho?c nhi?u h?n),
m?t k?t qu? kéo dài lâu h?n, b?n nên s? d?ng ch?t tinh khi?t, undiluted v?i màu tr?ng.

?óng gói: l? 100 ml.
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